
Informacja dodatkowa
1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

Przychody z działalności statutowej
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

 - składki członkowskie:  800 zł. 
 - darowizny osób fizycznych:  3994 zł. 

 4794 zł. 

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 1391,78 zł. 

 - koszty finansowane ze składek:  800 zł. 

 - koszty finansowane z darowizn:  895,80 zł. 

 3087,58 zł. 

Koszty ogólnego zarządu 441,60 zł.

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

7)
Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego. 

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń 
lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane 
są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających 
i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie 
ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. Na dzień 
bilansowy organizacja nie posiadała żadnych zobowiązań ani rezerw na zobowiązania. Stowarzyszenie nie posiada 
majątku trwałego. 

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności 
informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 
członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

 - koszty finansowane z wyniku 
finansowego lat ubiegłych

fizycznych;



8) wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działanie statutowe głównie w 
zakresie pomocy społecznej. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego 
sprawozdania finansowego.


